Bekijk de webversie

Lieve broer en zus,
De vakantieperiode zit er voor de meesten
van ons weer op. Ik hoop dat jij een fijne
vakantietijd hebt gehad. Wij zijn er als gezin
lekker ff tussenuit geweest en hebben vooral
tijd met elkaar en vrienden gehad. We kijken
vooruit naar het nieuwe seizoen dat voor
ons ligt. Maar het is goed om eerst ook nog
terug te blikken alvorens je op de
automatische piloot verder gaat.

Love & Impact training
Wat was afgelopen half jaar een zegen! In de samenwerking met de Rotterdamse kerken
mochten we vanuit de Love & Impact training ruim 160 deelnemers trainen en mobiliseren om
dagelijks een getuige van de liefde van Jezus te zijn! 160 mensen die nu in hun eigen leef en
werkomgeving dagelijks een getuige van Jezus zijn en blijvende invloed hebben vanuit Gods
liefde.

Whatsappgroep Love & Impact Family
Vanuit deze deelnemers en eerdere
deelnemers van de Love & Impact training is
een family ontstaan. Mensen die elkaar
bemoedigen en aansporen dagelijks een
getuige van Jezus te zijn. We lezen
getuigenissen over mensen die tot geloof
komen, mensen die genezing ontvangen,
mensen die geholpen worden door een
gesprek of door heel praktische hulp. Ook
lezen we dat mensen uit de family elkaar om
hulp vragen en hun eigen ervaringen en
worstelingen met elkaar delen. Mensen
starten een gebedsgroep via WePray en
zoeken elkaar op om te bidden en er op uit
te gaan. Zo is er ook een echtpaar die de
training nu zelf geeft In Italië!

Samen optrekken in het bereiken van jouw stad of
dorp
Wat we gezien hebben is dat de Rotterdamse kerken zijn gaan samenwerken vanuit een
eenparig verlangen. Rotterdam bereiken met de liefde van Jezus! De kerkleiders erkennen dat
ze elkaar hierin nodig hebben en hulp van bedieningen die God aan hen geeft.
Dit alles kwam op gang doordat er een groot evangelisatie-evenement afgelopen zomer werd
georganiseerd. Vanuit Crowns mochten we de betrokken christenen vanuit de lokale kerken
hierin voorbereiden door hen te trainen.
Er ontstonden diverse gebedsgroepen en gebedsavonden zoals ‘Rotterdam Arise’ om samen
op de bres te staan voor Rotterdam!
Samen sloten we dit half jaar af met een grootschalig evenement waar duizenden mensen van
over de hele wereld aan deel namen. Allemaal met als doel om Nederland en met name
Rotterdam in de fik te zetten voor Koning Jezus!

En dat is ook gebeurd en is nog steeds gaande! Tijdens de outreaches over de hele stad en
tijdens de diensten van het evenement zijn er duizenden mensen tot geloof gekomen. Voor het
alles eerst Jezus aangenomen, hernieuwde keuzes, dopen ter plekke op straat of na de dienst
in een zwembad. We hebben lichamelijke en innerlijke genezingen en bevrijdingen gezien.
Uitstorting van Gods Geest onder vreugde en tranen. Dit alles tijdens de diensten, maar net zo
goed op straat.
Ik, Ludwig, was hier samen met mijn team zelf allemaal bij. Ik was erg onder de indruk en heb
zelf drie dagen achter elkaar iemand tot Jezus mogen leiden :)

Dit smaakt naar meer
We danken God voor Zijn liefde en genade over dit alles en kijken nu vooruit hoe we samen
verder mogen gaan, want dit is pas het begin!
Binnenkort start een verdiepend na traject dat jouw kerk helpt verder te groeien in het dagelijks
getuigen zijn als gemeenschap. Hoe doe je dit als kerk en hoe gaan we er op uit om uiteindelijk
echt discipelen te maken. We helpen jou om zelf een groep te starten in je eigen gemeente om
hen zelf toe te rusten, zoals het echtpaar al in Italië doet. Dan zal jouw gemeente van binnenuit
groeien en jullie meer mensen tot discipelen gaan maken! Hebben jullie als kerk hierin ook
interesse, mail ons dan,
We zijn op dit moment de mogelijkheden aan het bekijken om begin 2023 weer met een nieuwe
Love & Impact trainingsronde te starten. In welke stad dit zal zijn en verdere info. hierover volgt
later.
Heel veel zegen in jouw komende ontmoetingen en tot snel!
Ludwig en Heike Swinkels
Crowns Team

